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: عمر أبو عيدلأخصائ  ي

عالج الوظيف   
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    ف 

يهالمعالجه الحسيه اللمس      
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ي االغشيه المخاطيه    مستقبالتحاسة اللمس هي الحاسه االوسع الن  
ي الجلد وف 

اللمس موجوده ف 

ي كل انحاء الجسم
 .  س العميق واللمس السطحي ، وتقوم المستقبالت الحسيه بالتميير  بير  اللموتنتشر ف 

ي ليبفى حذرا من خطر ممكن ان يصيبه  للمس  حساس ااو   احساس اللمس السطحي ينبه الجهاز العصب 

 .  ئه العميق يهد 

ي بأرسه، ان لم ي  اللمس اساسي بالنسبه لل  ي  جهاز العصب  لمس جسم الطفل فقد يختل توازن الجهاز العصب 

كما المالحظ والمعروف ان معظم الحيوانات تلعق  ف  ، مسه مال النه مرتبط ارتباط مبارسر باالحاسيس وال 

 صغارها فور الوالده لتنظيفها وهذا ما يشكل اثاره قويه لحاسة اللمس. 

االحجام عن طريق  ،  لمالمس، امهمه حيث انها تسمح لنا بتميير  االشكالمعالجة المدخالت اللمسيه  

ي كيفية تعلمنا عن البيئه المحيطه بنا ومعرفة حدود اجسامنا   وهي   ، اللمس
 . اساسيه ومهمه ف 

 

ي البحث عن المالمس: الحاجه الملح  
   ه ف 

 الطفل الذي يبجث عن مدخل لمسي من الممكن ان: 

 بطريقه متكرره مزعجه   واالشياء يلمس الناس  -

ي ا-
 ستكشاف جميع االشياء من حوله مهما كانت استخدام اللمس ف 

 فوضوي يستمتع ويبحث بشكل متكرر عن االوضاع اللمسيه مثل الحضن او اللعب ال-

 اللعب باالصابع -

 االشياء   عض-

اتيجيات المتبعه  ي لمس االشياء:   االسيى
ي تقليل الحاجه الملحه ف 

 ف 

ي يتمثل بت منتظمه خالل اليوم. هذا يقلل من حاجته الملحه للمس    لمسيه   وفير مدخالتالتدخل العالج 

ي تؤثر عىل قدرته عىل عمل انشط 
 حياته اليوميه المختلفه.   ة االشياء البى

ي اال .1
 لعاب واالنشطه، مثل: تزويد الطفل بفرص استكشافيه لمسيه ودمج المالمس المختلفه ف 

 المعجون، الرمل، التلوين باالصابع، معجون الحالقه اللعب ب :  ، مثل  تشجيع اللعب الفوضوي-

ي  -
ه ف     االرز   \ الخرز   \ العدس \ من الفاصوليا  صندوق تخبئة اشياء صغير

 وجعل الطفل يبحث عنها بتحريك يديه داخل الصندوق
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ي عىل مالمس متعدده ومتنوعه -
 المسر

 تشجيع اكل الطعام مختلف المالمس والحراره -

 توفير مالبس متنوعة الملمس-

 

ي اوقات الهدوء   .2
كير  و ف 

، اسمح له بالمشاركه واالندماج بأنشطه لمسيه  فيها   المتوقع من الطفل اليى

 مثل: 

ه مثل الموجود- ي الصور   ه توفير لعبة اصابع مثل الكره الضاغطه او لعبه صغير
 ف 

 مليئه بالمالمس المتنوعه الستكشافها توفير بيئه    -

ي مكانه س توفير اقمشه مختلفه يمكن للطفل ان يالمه -
 ا ويحرك يديه عليها بينما هو جالس ف 

 

 

 

اللمس العميق    فإن  دمج مدخالت لمسيه عميقه منتظمه خالل اليوم عن طريق انشطه مختلفه.  .3

ه للطفل   يعطي هدوء وراحه كبير

 

 

 

 

 : لالستثاره اللمسيه  أنشطه  

 ووفر له: ضع امام طفلك  

 ورق زجاج( /ليفة حمام /تراب /قش /قطن   /ل: فرو ن )اقمشه بمالمس مختلفه مث ش خ/ناعمملمس  -

 ( طري )قطن، بالون، معجون، خرز، مكعبات، حجاره /صلب ملمس  -

ي وعاء ملبر  بالماء لتصبح  مبلل  /رطب /جاف ملمس  -
)اسفنجه يقوم بتحسسها وهي جافه ثم وضعها ف 

 ( مبلله ثم عرصها لتحسس الملمس الرطب 

 ساخن، مكعبات ثلج( /داف   /داف   )كأس ماء بارد /ساخن /باردملمس  -

،عسل، صمغ، الصق، صابون سائل( /دبق ملمس  -  لزج )كريم، مرئ 

 


